
O lásce 

 

Má mnoho podob a prý jsou všechny krásné. Taky si to myslíte?  

Já ne. Některé podoby lásky se mi nelíbí, třeba odloučení… 

 

Říká se, že láska kvete v každém věku. 

Mladí i staří rádi pohlazení, dobré slovo, co jim život mění. 

 

Říká se, že nádherné je milování. 

Kdo nepoznal, nepochopí, jaký zmatek v duši tropí. 

 

Říká se, že láska hory přenáší. 

Překoná smutky, přeplave vody, nešťastné vrátí do pohody. 

 

Říká se, láska nezná omezení. 

Nezná, je-li. Tam, kde omezuje, není. 

 

Říká se, že na lásce je krásné i to odloučení. 

Když milenci trpí, když jsou jenom duší propojeni. 

 

O lásce se dá do nekonečna vyprávět. 

Dá se o ní snít, psát, zpívat. Nejlepší je prožít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaké to je 

 

V životě se věci mění. Nic není takové jako na začátku, čas zařídí, aby se vše 

změnilo. Někdy postupně, nenápadně, plíživě, někdy najednou a pak si na změnu 

musíme zvykat. Změny se dějí v nás, v lásce, ve všem, co děláme.   

 

Jaké to je, když první láska vzplane?         

Když bojíme se, co se s námi stane, 

ruce se pevně drží navzájem? 

Horoucí, dychtivé, přesvědčující. 

 

Jaké to je, když nastane ta změna 

z dívky dospělá se stane žena, 

našla, co v sobě dlouho hledala? 

Stydlivé, plaché, povznášející. 

 

Jaké to je, když máma dítě chová? 

Úžasné, to je láska čistá, nová. 

Ten pocit je jen její. 

Nepřenositelný a dávající. 

 

Jaké to je, když přijdou další změny, 

co časem potkávají ženy? 

V zrcadle objevuje vrásky 

a myslí na ty svoje lásky. 

 

 



Koulovaná  

 

Co takhle vyzkoušet koulování? Je neškodné a hravé ... 

                                                                                                         

Udělej kouli ze sněhu. 

Zabal do ní přání, touhu, lásku… 

Já ji pak budu v dlani zahřívat, 

až úplně celá roztaje. 

 

Anebo vytáhnu tričko, 

ty mi dáš kouli pod svetr 

zahřeju ji tělem. 

Pak se z ní začne vypařovat 

touha, přání, láska … 

Chceš? 

 

Brrr, to bude studit! 

 

Za tvoje splněná přání, 

naplněnou touhu  

ať třeba zmrznu! 



Prvomájová 

 

Květen je nejhezčí měsíc roku. Zahrádky rozkvétají, počasí přeje milovníkům 

sluníčka i dešťů, příroda zve k relaxaci a nabízí vlídnější náruč, třeba zamilovaným... 

  

Je vlahý večer. 

První máj. 

Večerní máj je lásky čas. 

Hrdliččin není slyšet hlas 

a borový daleko háj. 

 

O lásce šeptal, mlčí jen. 

Včera o lásce lhal mi, žel. 

Na svíčkovou tu ódy pěl, 

když dojedl, tak vyšel ven. 

 

O samotě zůstala jsem, 

přepadl mě podivný bol, 

copak to slyším za frmol? 

Přichází zvenku, doléhá sem. 

 

Slyším ho, vyslovuje hlásky, 

dnes jiné zpívá píseň lásky! 



Můžeš mi lhát 

 

„Všechny zamlčené pravdy se stávají jedovatými.“ 

Friedrich Nietzche 

 

Můžeš mi lhát 

o kráse mých očí, 

o mimořádné inteligenci, 

o zvláštním nadání, 

o kouzlu mého úsměvu, 

o barvě noční oblohy, 

o modrém z nebe, 

o štěstí a padající hvězdě. 

Odpustím ti. 

  

Nezkoušej lhát 

o citech, 

o minulosti a budoucnosti. 

 
 


